
Svanesundsfestivalen 25-27 juli 2019 
 
 
Föreningen Svanesund har fått erbjudandet att sälja förhandsbiljetter till Festivalen i form av 
3-dagarshäfte, 1-dagsbiljett samt enstaka Barnbiljetter till nedanstående priser: 
 
3-dagars biljetthäfte (25,26, 27 juli)  ≥12 år          495:- (Normalpris  795:-) 
1-dags biljett (Skriv vilken dag To/Fr/Lö)            175:- (Normalpris  350:-) 
1 dags barnbiljett (Kl. 12-16 den 26 och 27 juli) 3-11 år          75:- (Normalpris  150:-) 
 
Föreningen Svanesund erhåller provision på försäljningen. 
 
Försäljningen kan ske av Second Hand Butiken och Medlemmar i Föreningen Svanesund. 
 
Biljetterna kommer att finnas tillgängliga inom kort och beställs av undertecknad. 
Bifogar en Försäljningslista som var och en kan dra ut och rapportera till mig varje 
söndagseftermiddag fram till och med 31 december. 
 
Den enskilde som sålt mest per den 31 december erhåller 1 3-dagarshäfte som belöning.  
2:an och 3:an erhåller var sin endagsbiljett (Värde 350:-). 
 
DETTA ÄR EN UTMÄRKT JULKLAPP! 
 
Biljetterna kommer skickas till köparna eller på annat sätt utdelas. Insatt förskottsbetalning 
insättes på spärrat konto 
 
Torsdag 25/7 
Björn Rosenström 
Sayit & vänner 
 
Fredag 26/7 
Linda Bengtzing 
Dr Bombay 
Drängarna 
Sayit & Vänner 
 
Lördag 27/7 
Martin Stenmarck 
Dave Bickler sångare ifrån Survivor 
Bill Champlin sångare ifrån Chicago 
Art Nation 
Sayit & Vänner 
 
För barnen gäller att inträdet är mellan 12 och 16 den 26 resp 27 juli. 
Attraktionerna blir bl.a: 
Hoppborg 
Ponnyridning 
Ansiktsmålning 
Komikeruppträdande 
m.m. 
 
Det är mycket viktigt att medlemmarna ställer upp på detta evenemang för att placera 
Svanesund på kartan som Orust Turistattraktion No 1 med Orust finaste badstrand ”Orust 
Riviera”. Detta kan bli ett lyft för vårt samhälle med oanade konsekvenser för vår tillväxt och 
framtid. Planeringen är att detta skall upprepas i minst 5 år. 



Inbetalning kan ske på swish 123 615 8489 eller Bg 632-0352 Skriv ”Biljett och E-mailadress 
alternativt Mobiltfn” 
Läs mer på www.svanesundsfestivalen.se 
Är vi duktiga kan detta bli en bra förstärkning av vår kassa och en framstöt av Svanesund 
Lycka till! 
 
Jan W Kjellberg 
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Namn:………………………………………………………………………….  Mob…………………………............................................... 
                                Textat 
 
Emailadress:……………………………………………………………………………………………Datum:…………………………………………. 

 
Maila eller ring in beställningarna varje söndag em: jan@forsvanesund.se, mobil 0705 164881 
 


